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أدت السفيرة األردنية سيما ب ّحوث اليوم اليمين بصفتها المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة خالل
حفل أقيم في نيويورك برئاسة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .قد أعلن األمين العام عن
تعيين معالي السفيرة في الثالث عشر من أيلول  /سبتمبر  ،2021حيث أتى هذا القرار بعد عقد
المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء والمجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة).
وتتولى معالي السفيرة ب ّحوث مهام المنصب بعد انتهاء والية المديرة التنفيذية السابقة فومزيلي مالمبو-
نكوكا التي تقدم األمين العام بالتعبير عن جزيل امتنانه وشكره لخدمتها المتفانية والتزامها الجلّي في قيادة
هيئة األمم المتحدة للمرأة ،كما أعرب األمين العام عن تقديره لممثلة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف
الجنسي في حاالت النزاع ،براميال باتن ،التي عملت كمديرة تنفيذية باإلنابة خالل الفقرة االنتقالية.
والسيدة ب ّحوث هي نصيرة قوية للنساء والفتيات ورائدة في مجاالت المساواة المبنية على النوع
ا
فضال عن كونها داعية نشطة إلى ضمان جودة التعليم ،والتخفيف
االجتماعي وتمكين الشابات والشباب،
من حدة الفقر والحوكمة الشاملة ،وتأتي السيدة ب ّحوث إلى منصبها بخبرة قيادية تزيد عن الـ 35عا اما على
مستوى القواعد الشعبية وعلى األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية كذلك ،إلى جانب خبرتها الكبيرة في
النهوض بتمكين المرأة وحقوقها ،والتصدي للتمييز والعنف ،وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية
المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مؤخرا كممثلة دائمة لألردن لدى مقر األمم المتحدة في نيويورك .قبل هذا المنصب،
عملت السيدة ب ّحوث
ا
شغلت منصب المديرة المساعدة ومديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

في الفترة من  2012إلى  ،2016واألمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع التنمية االجتماعية في جامعة
الدول العربية ،وذلك من  2008حتى عام .2012
باإلضافة إلى ما سبق ،شغلت السفيرة منصبين وزاريين في مملكة األردن وهما رئيسة للمجلس األعلى
لإلعالم من  2005إلى  ،2008ومستشارة للملك عبد هللا الثاني من  2003إلى  ،2005كما عملت
بصفتها مستشارة إعالمية ورئيسة قسم اإلعالم والتواصل بالديوان الملكي الهاشمي من  2001إلى
 ،2003والمديرة التنفيذية باإلنابة لمؤسسة الملك الحسين من  2000إلى  2001والمديرة التنفيذية
لمؤسسة نور الحسين من  1998إلى  ،2001كما عملت لدى اليونيسف ومع عدد من منظمات األمم
المتحدة والمجتمع المدني ،وقامت بتدريس دراسات التنمية واالتصال في جامعات مختلفة في األردن.
السيدة ب ّحوث حاصلة على درجة الدكتوراه في االتصاالت والتنمية من جامعة إنديانا ،الواليات المتحدة،
وماجستير في األدب والدراما من جامعة إسكس بالمملكة المتحدة ،وبكالوريوس في األدب اإلنجليزي من
الجامعة األردنية .تتحدث معالي السفيرة اللغتين العربية واإلنجليزية بطالقة وتتقن الفرنسية.

